
ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ท่ี  312/๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำรจัดโครงสรำ้ง  กำรแบง่ส่วนงำน  หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของส่วนงำน   
และอตัรำก ำลังของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 

 
 

เ พ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรงำนของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง 
ภำยในรำชอำณำจักรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ   อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน 
มำตรำ  ๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
โดยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยำยน  ๒๕๖๒  นำยกรัฐมนตรีจึงออกค ำสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๑๗๙/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎำคม  ๒๕๕๒  
เรื่อง  กำรจัดโครงสร้ำง  กำรแบ่งส่วนงำน  อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนงำน  และอัตรำก ำลังของ 
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 

ข้อ ๒ ให้กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  (กอ.รมน.)  มีโครงสร้ำง  
และส่วนงำน  ๑๗  ส่วนงำน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
(๒) ส ำนักตรวจสอบภำยใน 
(๓) ส ำนักพัฒนำระบบบริหำร 
(๔) ส ำนักกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน 
(๕) ส ำนักจเร 
(๖) ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 
(๗) ส ำนักกำรข่ำว 
(๘) ส ำนักกิจกำรมวลชนและสำรนิเทศ 
(๙) ส ำนักบริหำรงำนบุคคล 

(๑๐) ส ำนักส่งก ำลังบ ำรุง 
(๑๑) ส ำนักงบประมำณและกำรเงิน 
(๑๒) ส ำนักบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน 
(๑๓) ศูนย์ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคง 
(๑๔) ศูนย์กำรศึกษำและวิทยำกำรด้ำนควำมมั่นคง 
(๑๕) ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ 
(๑๖) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 
(๑๗) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ส่วนงำนตำมวรรคหนึ่ง  ปรำกฏตำมแผนภูมิในผนวก  ก  ท้ำยค ำสั่งนี้ 
ข้อ ๓ หน้ำที่และอ ำนำจของส่วนงำนและกำรบังคับบัญชำ 
(๑) ส ำนักงำนเลขำนุกำร  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและธุรกำรของ   ผอ.รมน.  รอง  ผอ.รมน.   

ผู้ช่วย  ผอ.รมน.  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  รองเลขำธิกำร  กอ.รมน.  และผู้ด ำรงต ำแหนง่อื่น ๆ  ตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 

 (ข) จัดให้มีกำรประชุมหน่วยขึ้นตรง  กอ.รมน.  และกำรประชุมอื่น ๆ  ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 (ค) กำรประชำสัมพันธ์  โดยบูรณำกำรเครื่องมือทั้งภำครัฐและเอกชน 
 (ง) เป็นส่วนงำนกลำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร  แก่สื่อมวลชนทั้งในและต่ำงประเทศ   
 (จ) รับผิดชอบงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ  รวมถึงด ำเนินกำรต่อเอกสำรที่ไม่ชัดเจน 

ว่ำอยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนงำนใดใน  กอ.รมน. 
 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่

ได้รับมอบหมำย 
(๒) ส ำนักตรวจสอบภำยใน  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี ้
 (ก) ตรวจสอบกำรบริหำร  กำรเงิน  และกำรบัญชีของ  กอ.รมน. 
 (ข) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำง  ๆ  

และส่วนงำนภำยใน 
 (ค) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่

ได้รับมอบหมำย 
(๓) ส ำนักพัฒนำระบบบริหำร  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำร

ภำยในของ  กอ.รมน. 
 (ข) ติดตำมประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรของ  กอ.รมน.   
 (ค) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
 (ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่

ได้รับมอบหมำย 
(๔) ส ำนักกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  

ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 (ก) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และก ำกับดูแลเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนกฎหมำย  
และสิทธิมนุษยชนของ  กอ.รมน. 

 (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีปกครอง  คดีอำญำ  คดีแพ่ง  และควำมรับผิดทำงละเมิด 
ของเจ้ำหน้ำที่ 

 (ค) ด ำ เนินกำรเกี่ ยวกับนิติกรรม   สัญญำ  และกำรสงเครำะห์ทำงกฎหมำย   
ในควำมรับผิดชอบของ  กอ.รมน. 

 (ง) เสนอควำมเห็น  และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ก ำลัง  และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมมั่นคง   

 (จ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๕) ส ำนักจเร  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ตรวจสอบ  ประเมินผล  และสอบสวนอย่ำงอิสระในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 

ใน  กอ.รมน.   
 (ข) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องกำรร้องทุกข์ร้องเรียน  และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชำ

มอบหมำย 
 (ค) รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ  กอ.รมน. 
 (ง) ให้ค ำแนะน ำและเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนใน  กอ.รมน.  ให้เป็นไปตำมกฎ  

ระเบียบ  และข้อบังคับ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่

ได้รับมอบหมำย 
(๖) ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ก ำหนดนโยบำย  วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และก ำกับดูแลงำน 

ด้ำนนโยบำยและแผนของ  กอ.รมน.  รองรับยุทธศำสตร์ชำติ  และนโยบำยของรัฐบำล 
 (ข) พิจำรณำแผนงำน  โครงกำรและงบประมำณของส่วนงำนตำมแผนงำนรักษำ 

ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรประจ ำปี   และแผนงำนเพ่ิมเติม  รวมทั้งตรวจสอบ  ก ำกับดูแล   
กำรปฏิบัติงำนของ  กอ.รมน.  ให้เป็นไปตำมแผนงำน 

 (ค) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และก ำกับดูแล  กำรปฏิบัติกำรของพลเรือน  
ต ำรวจ  ทหำร  และก ำลังกึ่งทหำร  ที่ร่วมปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร   
ตำมแผนงำนประจ ำปี  และแผนปฏิบัติกำรอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 (ง) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  ก ำกับดูแล  และบูรณำกำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงในพื้นที่เฉพำะ  ที่ได้รับมอบหมำย 

 (จ) วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำร   
งำนไซเบอร์  และงำนสื่อสำรของ  กอ.รมน. 

 (ฉ) วิจัย  ก ำหนดตัวชี้วัด  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  และเสนอแนวทำงกำรปรับปรุง  
พัฒนำ  กอ.รมน.  ให้มีควำมพร้อมและทันสมัย 

 (ช) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๗) ส ำนักกำรข่ำว  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ก ำหนดนโยบำย   วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน   และก ำกับดูแล   

กำรปฏิบัติงำนข่ำวทั้งปวงของหน่วยต่ำง ๆ  ที่อยู่ในควำมควบคุมของ  กอ.รมน. 
 (ข) ติ ดตำม   ตรวจสอบ  ประ เมิ นแนว โน้มของสถำนกำรณ์ทั้ ง ภำย ในและ 

นอกรำชอำณำจักรที่อำจก่อให้เกิดภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรและในส่วน   
ที่มีผลกระทบ  โดยกำรปฏิบัติกำรรวบรวมและตรวจสอบข่ำวสำร  รวมทั้งประสำนงำนกับประชำคม 
ข่ำวกรอง  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนควำมมั่นคง 

 (ค) ด ำเนินกรรมวิธีผลิตข่ำวกรองด้ำนควำมมั่นคง  กำรใช้และกำรกระจำยข่ำวสำร 
ข่ำวกรอง  เพ่ือใช้ในกำรประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงต่ำง ๆ  จัดท ำรำยงำน
ข่ำวกรอง  สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคง  และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนเทคโนโลยี 
ระบบสำรสนเทศข่ำวกรอง 

 (ง) พัฒนำ  และเสริมสร้ำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในงำนด้ำนกำรข่ำวเพ่ือควำมมั่นคง  
โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยข่ำวภำคประชำชน 

 (จ) ด ำเนินงำนกำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง  และกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เกี่ยวกับบุคคล  
เอกสำร  และสถำนที่ของ  กอ.รมน. 

 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๘) ส ำนักกิจกำรมวลชนและสำรนิเทศ  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่    
และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ก ำหนดนโยบำย  วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติกำร 
ด้ำนมวลชนและสำรนิเทศ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 (ข) อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  ก ำกับดูแล  และด ำเนินกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ  
ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  กำรสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชำติ  และส่งเสริมให้มวลชนเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมเป็นจิตอำสำพระรำชทำนในกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 

 (ค) จัดตั้ง  พัฒนำสัมพันธ์  และน ำมวลชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย   
รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

 (ง) ด ำเนินกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ  กำรประชำสัมพันธ์   กำรสื่อสำรองค์กรและ 
กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 

 (จ) อ ำนวยกำรและก ำกับดูแลงำนเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ    
กำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงเฉพำะพ้ืนท่ี  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และกำรป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย 

 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๙) ส ำนักบริหำรงำนบุคคล  ขึ้นตรงตอ่  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี ้
 (ก) ก ำหนดนโยบำย  วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และก ำกับดูแลเกี่ยวกับกจิกำร

ด้ำนบุคลำกรของ  กอ.รมน. 
 (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค ำสั่ง  ประกำศ  แถลงกำรณ์  

และแบบธรรมเนียมด้ำนบุคลำกรของ  กอ.รมน. 
 (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร  กำรรักษำสถำนภำพ  กำรบรรจุ  

แต่งตั้ง  โอน  ย้ำย  และกำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง  และพนักงำนรำชกำร 
 (ง) จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  และงบประมำณด้ำนบุคลำกร 
 (จ) ด ำ เนินกำรด้ำนสิทธิบุคลำกร   กำรพัฒนำและรักษำขวัญ   และสวัสดิกำร   

ของบุคลำกร 
 (ฉ) ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร  และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร   
 (ช) ด ำ เนินกำรด้ำนกำรปกครอง   กำรรักษำวินัย   และกำรพิจำรณำควำมผิด   

ของบุคลำกร 
 (ซ) รับผิดชอบงำนกำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน  งำนพิธีของ  กอ.รมน.  รวมทั้งงำนอื่น ๆ  

ที่ได้รับมอบหมำย   
 (ฌ) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่

ได้รับมอบหมำย 
(๑๐) ส ำนักส่งก ำลังบ ำรุง  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ก ำหนดนโยบำย  วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และก ำกับดูแลเกี่ยวกับงำน 
ในด้ำนส่งก ำลังบ ำรุง  ในเรื่องเกี่ยวกับควำมต้องกำร  แผนงำน  โครงกำร  และงบประมำณกำรส่งก ำลังบ ำรุง   
รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำนรำคำกลำงในกำรจัดหำพัสดุ   กำรวิเครำะห์  วิจัย  และตรวจสอบผลงำน 
และประเมินผลในกำรส่งก ำลังบ ำรุง 

 (ข) ควบคุม  อ ำนวยกำร  และติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำ  กำรเก็บรักษำ  
กำรแจกจ่ำย  กำรซ่อมบ ำรุง  และกำรจ ำหน่ำยพัสดุของ  กอ.รมน. 

 (ค) รับผิดชอบกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  กำรจัดกำรอำคำรสถำนที่  กำรเคลื่อนย้ำย
ก ำลังพลและขนส่งพัสดุ  กำรบริกำร  กำรเลี้ยงดูภำยในและภำยนอกที่ท ำกำร  กำรรักษำพยำบำล   
และกำรส่งกลับ  รวมทั้งกำรบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันปรนนิบัติบ ำรุง 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๑๑) ส ำนักงบประมำณและกำรเงิน  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เสนอนโยบำย  วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  และก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรงบประมำณและกำรเงินของ  กอ.รมน.  ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

 (ข) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนงบประมำณ  กำรเงิน  ตำมระเบียบแบบแผน 
ของทำงรำชกำรแก่ผู้บังคับบัญชำ  และส่วนงำนใน  กอ.รมน. 

 (ค) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๑๒) ส ำนักบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่
และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนงำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน 

 (ข) ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของ  กอ.รมน.  ร่วมกับส่วนรำชกำร  พลเรือน  ต ำรวจ  
ทหำร  และภำคส่วนต่ำง ๆ  ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 (ค) รวบรวมสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงและบริหำรจัดกำรข้อมูล  เพ่ือกำรป้องกันและ 
แก้ไขปัญหำขั้นต้น  และท ำหน้ำที่ศูนย์อ ำนวยกำรเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ในภำวะไม่ปกติ 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๑๓) ศูนย์ดิจิทัลเพ่ือควำมมั่นคง  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ก ำหนดนโยบำย  วำงแผน  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  ก ำกับดูแล  และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  และกำรปฏิบัติกำรด้ำนไซเบอร์ของ  กอ.รมน. 

 (ข) จัดท ำแผน  แผนงำน  และโครงกำร  รวมทั้งตรวจสอบวิเครำะห์และประเมินผล 
ตำมภำรกิจ 

 (ค) ประสำนงำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมมั่นคงเกี่ยวกับไซเบอร์กับหน่วยงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๑๔) ศูนย์กำรศึกษำและวิทยำกำรด้ำนควำมมั่นคง  ขึ้นตรงต่อ  เลขำธิกำร  กอ.รมน.  มีหน้ำที่
และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) จัดกำรอบรมด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  ให้ครอบคลุม
ทุกระดับ  ทุกภำคส่วน 

 (ข) จัดท ำหลักนิยม  องค์ควำมรู้  ต ำรำ  คู่มือ  และหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน 

 (ค) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

(๑๕) ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.รมน.  ให้จัดตั้งขึ้นในจ ำนวนที่เหมำะสม 
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  เพ่ือบูรณำกำรกำรปฏิบัติ  และก ำกับดูแลงำนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง   
กับงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงของชำติเฉพำะเรื่อง  โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประสำนงำน  ก ำกับกำร  ติดตำมประเมินผล  และเสริมกำรปฏิบัตภิำรกจิตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 

 (ข) ติดตำมสถำนกำรณ์  ประสำนกำรปฏิบัติ  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรองรับประเด็น
ควำมมั่นคงเฉพำะเรื่อง 

 (ค) จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  และงบประมำณ  รองรับแผนปฏิบัติกำรในควำมรับผิดชอบ   
 (ง) ร่วมปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่

ได้รับมอบหมำย 
(๑๖) กอ.รมน.ภำค  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.รมน.  มีหน้ำที่รับผิดชอบและสนับสนุนกำรรักษำ 

ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพภำค  ตำมที่  ผอ.รมน.  มอบหมำย  
และมีอัตรำก ำลังตำมที่  ผอ.รมน.  ก ำหนดตำมข้อเสนอของ  ผอ.รมน.ภำค   
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(๑๗) กอ.รมน.จังหวัด  ขึ้นตรงต่อ  ผอ.รมน.ภำค  มีหน้ำที่รับผิดชอบและสนับสนุนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตำมที่   ผอ.รมน.  มอบหมำย  และมีอัตรำก ำลัง
ตำมที่  ผอ.รมน.  ก ำหนด 

ข้อ ๔ อัตรำก ำลัง 
ให้  ผอ.รมน.  จัดสรรจ ำนวนอัตรำก ำลังที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดให้แล้ว  ให้แก่ส่วนงำนต่ำง ๆ  

ตำมข้อ  ๒  (๑) - (๑๕)  ให้เพียงพอกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของงำน  ทั้งนี้  ตำมแนวทำง   
ที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรก ำหนด 

ข้อ ๕ ให้หน่วยงำนของรัฐให้กำรสนับสนุนกำรอ ำนวยกำรของ  กอ.รมน.  และจัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติหน้ำที่ใน  กอ.รมน.  ตำมที่ได้รับกำรประสำนและร้องขอ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 25  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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